2. červen

číslo 6-7

ročník XV

Cesta k blahořečení Zdislavy
Zdislava z Lemberka zemřela v roce 1252 a byla pohřbena pod
podlahou dominikánského klášterního kostela v Jablonném
v Podještědí. Od chvíle její smrti přicházelo k jejímu hrobu velké
množství lidí a uctívalo ji jako pomocnici chudých a hladových, jako
léčitelku nemocných.
Cesta k beatifikaci Zdislavy z Lemberka však byla dlouhá.
Oficiálnímu potvrzení její svatosti často zabránily historické události,
ať už to byly husitské války a o něco později pronikání učení Jana
Luthera z Německa. Teprve od poloviny 17. století začali dominikáni
České provincie a zvláště bratři z kláštera v Jablonném systematicky
připravovat oficiální schválení kultu Zdislavy z Lemberka. Tato
činnost se zaměřila dvěma směry. Prvním bylo vyzdobení kostela
a Zdislavina hrobu a druhým rozšíření kultu mezi lidmi.
V roce 1666 byly zaslány generálnímu představenému
dominikánského řádu k posouzení různé důkazy o svatosti života
paní Zdislavy. Zřejmě na základě těchto zpráv vylíčil v roce 1668
Zdislavin život P. Dominik Marchése v knize Sacro diario
Domenicano. Kniha byla vydána v Neapoli. V roce 1686 bylo na
jablonském magistrátě zjištěno 27 záznamů o zázračných
uzdraveních na Zdislavinu přímluvu. Výpovědi byly svěřeny
provinciálovi Antonínu Peretiovi, aby je doručil do Říma. Zprávy
o zázracích u hrobu paní Zdislavy se stále množily. Proto se také
o Zdislavě mluví i v knihách českých barokních spisovatelů, jako byli
Jiří Plachý, Crugerius, Tanner i Bohuslav Balbín.
V roce 1691 podnikli dominikáni z Jablonného další kroky
k posílení kultu Zdislavy. Tehdejší převor Hyacint Missenius napsal
magistru řádu relaci o zázracích nad Zdislaviným hrobem. Literární
činnost o Zdislavě z Lemberka zesílila zvláště ve 20. letech
18. století, kdy se v Římě jednalo o kanonizaci Jana Nepomuckého
a dalších českých světců. Z tohoto období pochází i první samostatně
vydaná legenda o Zdislavě s názvem „Schutz und gnadenvolles
Heiligtum ... der sel. Zdislavas“, kterou napsal v roce 1725 pražský
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dominikán Reginald Braun. Slavnou kanonizací Jana Nepomuckého
se však Zdislavin kult ocitl poněkud ve stínu.
Na konci 17. století se stále více mluvilo o brzké beatifikaci
Zdislavy z Lemberka. Bylo tedy třeba vybudovat odpovídající chrám.
Nový majitel panství v Jablonném František Antonín Berka z Dubé,
velký Zdislavin ctitel, dal v roce 1698 vyprojektovat známým
vídeňským architektem Janem Lukášem Hildebrantem nový barokní
chrám sv. Vavřince. 18. listopadu 1699 byl položen Berkou z Dubé
základní kámen baroknímu chrámu. Barokní stavbě padly za oběť
zbytky gotické stavby. Po smrti Berky z Dubé ve stavbě pokračovala
nová majitelka panství hraběnka Rozálie Kinská. Tak byla v roce
1711 ukončena kupole a na ní postaven zlatý kříž. Ani hraběnka
Kinská se však dokončení stavby nedočkala. Zemřela v roce 1714.
Kostel byl vysvěcen 4. srpna 1729.
Josefínské reformy a další evropské události znovu pozastavily
veškeré snahy o beatifikaci paní Zdislavy z Lemberka. Klášter
dominikánů v Jablonném byl zrušen. Až v roce 1849 požádal
o beatifikaci Zdislavy z Lemberka litoměřický biskup Augustin
Bartoloměj Hille, avšak bezvýsledně. V roce 1895 požádal
o potvrzení nepamětného kultu farář z Jablonného Josef Tschörch,
který tak v podstatě dal impulz k beatifikačnímu procesu. Ve
spolupráci litoměřického biskupa Jana Emanuela Schöbla,
litoměřického kanovníka Josefa Štěrby a litoměřického dominikána
Benedikta Kundráta byly vykonány všechny potřebné práce pro
beatifikaci. Proces byl dokončen 6. září 1900 a dodán Kongregaci pro
svatořečení do Říma. Kongregace vyjádřila souhlas k procesu
27. srpna 1907 a Pius X. 28. srpna 1907 Zdislavu blahořečil.
fr. Augustin Prokop
převzato z Res Claritatis

Provinční rada
V sobotu 16. 5. proběhla v pražském klášteře Provinční rada,
na které jsem naše MS zastupoval spolu se sr. Zdislavou.
Prožili jsme den plný Božího požehnání – ať se ohlédnu na
cokoli: požehnaná cesta, mše sv., setkání s ostatními sestrami,
bratry a s otci, samotné jednání, oběd i cesta zpět. Od sestry
Ester vyřizuji pozdravy a díky za pomoc a za modlitby. Díky
za Vaše modlitby, které nás podpíraly a díky Bohu, který nás
vedl a který nám dal opět zakusit svou nekonečnou dobrotu!
Vincenc
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Učedník Ježíše
Dne 1. 5.-3. 5. 2009 se v dominikánském klášteře uskutečnil
během víkendu seminář na téma „Učedník Ježíše“. Na pozvání otce
Jana nás již potřetí navštívil Tom Edwards, laický misionář z USA,
který seminář se svým týmem vedl.
Ježíš povolává každého člověka k evangelizaci. Každého z nás
se dotýká zvláštním způsobem a obdarovává nás rozdílnými dary.
Toto obdarování nás uschopňuje k evangelizaci různými formami
a způsoby. Abychom o Ježíši mohli svědčit, měli bychom své
duchovní charismatické dary rozpoznat. Za tímto účelem nám byl
rozdán dotazník se 120 otázkami, které jsme měli vypracovat (též
možný použít i jako zpovědní zrcadlo). Výsledek dotazníku nám
osvětlil, jaké dary máme a v jaké míře je využíváme. Součástí
semináře byla svědectví misionářů a velice účinná přímluvná
modlitba. Na závěr jsme měli možnost vložit do Božích rukou
všechna břemena a vše co se neslučuje s Boží vůlí do oběti mše
svaté, která byla vyvrcholením celého duchovního programu. Do této
oběti byli zahrnuti členové rodin žijící i zemřelí z předešlých pokolení.
Prosili jsme tedy za uzdravení nás samých i našich milovaných. Na
oltář jsme vložili všechny, která potřebují uzdravení na těle i na duši.
Většinou každý člověk miluje své blízké a je ochoten v kruhu
rodiny pomáhat. Jsem tedy ráda, že jsem rozpoznala Boží volání
k účasti na tomto semináři se mší svatou. Vyhradila jsem si čas
a odměnou mi byl zážitek s Bohem. Připadala jsem si jako v Ježíšově
škole, kde přede mnou stáli ti, kteří uposlechli Boží volání a přijaté
dary předávají dál. Uvědomovala jsem si, že to pro ně jistě nebylo
snadné opustit svá zázemí a cestovat do zemí s odlišnými kulturami.
Mnozí se odloučili od svých nejbližších a rodin, abychom my mohli
být obohaceni skrze jejich modlitby, svědectví a hlubokou znalost
Písma, z něhož čerpali. Znovu nám připomenuli nezbytnost znalosti
Bible k evangelizaci.
Bůh je mocný. Jemu děkuji, že jsem se tohoto požehnaného
víkendu mohla zúčastnit. Misionářům jsem vděčná, že přijali pozvání
a přijeli. Snad jen jedno přání zůstalo nenaplněno. Modlili jsme se za
všechny, kteří nepřišli a unikla jim jedinečná možnost setkání se
s Kristem a jeho uzdravující silou za nás živé, ale i za naše předky.
Prosili jsme, aby jim Pán žehnal tam, kde jsou. Tiše a s pokorou
vyzývám Vás všechny sestry a bratři, aby jste dobře zhodnotili své
priority a nenechali si příště ujít tak vzácnou možnost modlitby za
uzdravení osobní i Vašich rodin za předešlá pokolení.
Marie Zdislava
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Stálá formace
V rámci pavlovského roku probíráme listy sv. Pavla:

(1)

(červen):

Efezským

(2)

(září):

Filipským a Koloským

(3)

(listopad):

1. a 2. Tesalonickým

(4)

(prosinec):

pastorální (1. a 2. Timoteovi,
Titovi, Filemonovi)

Program kanonické vizitace (3. 6.-12. 6. 2009)
Středa 3. června (Praha): Přílet do Prahy; večeře, setkání s komunitou
Čtvrtek 4. června (Praha): 6:25 ranní chvály s hodinkou četby, rozjímání;
7:30 snídaně; 8:30 rozhovory s bratřími (Jablonné); 10:45 odchod na setkání
s kardinálem M. Vlkem (sekání v 11:30); hodinka během dne, oběd,
rekreace; 14:30 rozhovory s bratřími; 18:30 konventní mše svatá; 19:15
nešpory v kostele; 19:45 setkání s dominikánskou rodinou v čítárně kláštera
(barokním refektáři)

Pátek 5. června (Praha - Plzeň - Praha):
- v 6:25 ranní chvály s hodinkou četby; 7:30 snídaně; 8:30
rozhovory s bratřími;
- v 10:30 odjezd do Plzně; 12:00 hodinka během dne, oběd,
rekreace; 14:00 - 17:00 rozhovory s bratřími; 18:00 konventní
mše svatá v kostele; 19:00 večeře, návrat do Prahy
(otec provinciál nás všechny srdečně zve na setkání s otci vizitátory – viz
dopis uvedený níže!)
Sobota 6. června (Praha - Znojmo): 7:00 ranní chvály s hodinkou četby,
snídaně; 8:00 odjezd do Znojma; 10:30 - 11:30 setkání s mniškami; 12:00
mše svatá u mnišek; oběd; 16:00 rozhovory s bratřími; 18:45 nešpory
v kostele; večeře
Neděle 7. června (Znojmo - Uherský Brod - Olomouc); 7:00 ranní chvály
s hodinkou četby; 8:00 konventní mše svatá, snídaně; 9:45 odjezd do Uher.
Brodu; 12:00 hodinka během dne, oběd; 14:00 rozhory s bratřími; 17:00 od-
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jezd do Olomouce; 19:30 večeře; 20:00 nešpory v kostele, setkání
s komunitou
Pondělí 8. června (Olomouc): 6:40 ranní chvály s hodinkou četby, rozjímání;
7:45 snídaně; 8:30 - 12:30 rozhovory s bratřími; 12:45 hodinka během dne,
oběd, rekreace; 14:00 - 17:00 rozhovory s bratřími; 18:00 konventní mše
svatá, nešpory v kostele; 19:00 setkání s domin. rodinou v sále kláštera;
večeře
Úterý 9. června (Olomouc - Hradec Králové - Praha): 6:40 ranní chvály
s hodinkou četby, rozjímání; 7:45 snídaně; 9:00 setkání s arcibiskupem
Mons. Janem Graubnerem; 10:00 odjezd do Hradce Králové; 12:30 oběd,
další program dle dispozic Mons. D. Duky OP; 16:30 soukromá mše svatá
na biskupství; odjezd do Prahy; 19:00 setkání s Cortuum (obnova pražského
kláštera)
Středa 10. června (Praha) - volný den: 6:25 ranní chvály s hodinkou četby,
rozjímání; 7:30 snídaně; 12:30 oběd s argentinským velvyslancem J. E.
Vicente Espeche Gil
Čtvrtek 11. června (Praha): 6:25 ranní chvály s hodinkou četby, rozjímání;
7:30 snídaně; 9:00 setkání s provinciálem a potom s provinční radou; 11:30
mše svatá u mnišek v Lysolajích, oběd, setkání s mniškami
Pátek 12. června: odjezd z provincie

Setkání magistra Řádu s dominikánskou rodinou
Milé sestry a milí bratři dominikánské rodiny!
Ve dnech od 3. 6. do 12. 6. 2009 bude naši Českou
dominikánskou provincii kanonicky vizitovat Magistr řádu fr. Carlos
Azpíroz Costa OP a jeho socius pro střední a východní Evropu fr.
Wojciech Delik OP.
Součástí vizitace jsou i setkání s dominikánskou rodinou, která se
uskuteční v Praze, Plzni a Olomouci.
V Praze ve čtvrtek 4. června 2009
18:30 konventní mše svatá v kostele sv. Jiljí
19:15 nešpory v kostele
19:45 setkání s dominikánskou rodinou v prostorách kláštera
V Plzni v pátek 5. června 2009
18:00 konventní mše svatá v kostele P. M. Růžencové
V Olomouci v pondělí 8. června 2009
18:00 konventní mše svatá, nešpory v kostele Neposkvrněného
Početí P. M.
19:00 setkání s dominikánskou rodinou v prostorách kláštera
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Všechny členy dominikánské rodiny a přátele řádu srdečně zvu
na setkání s otci vizitátory. Na setkání není nutné se přihlašovat.
Vyberte si prosím místo a termín, který Vám nejlépe vyhovuje,
a přijďte, i kdybyste se mohli účastnit jen částečně.
V Praze 4. května 2009
Ve sv. Otci Dominiku
fr. Benedikt Mohelník OP
provinciál

Prosby o modlitby
a) obecné (převzato z OPuscula):

… za magistra řádu
… za otce provinciála fr. Benedikta OP a bratry
zastávající provinční oficia
… za naše představené a za Boží pomoc pro všechna důležitá
rozhodnutí
… za projekt přestavby pražského kláštera
… za nová povolání pro všechny větve dominikánské rodiny
… za naše bratry a sestry, kteří kdekoli na světě trpí kvůli
výkonu své služby
… za apoštolské působení v médiích, především na internetu
… za projekt křesťanského knihkupectví OLIVA
… za nemocné členy, příbuzné a přátele dominikánské rodiny
… za uzdravení sestry Imeldy z jirkovského sdružení LSSD
… za naše bratry a sestry působící ve školství
… za naše bratry studenty ve Francii
… za znojemské mnišky, které hledají nový příbytek
… za farnost v Praze na Zlíchově a za misijní středisko
na Barrandově
… za rozvoj teologie a křesťanské filosofie na Teologické
fakultě v Českých Budějovicích
… za Petra Postupu, aby našel zaměstnání
b) speciální (MS Plzeň):

… za naše zemřelé členy známé i neznámé
… za naše nemocné členy
… za uzdravení sestry Josefy Zikové
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… za naše členy, kteří se nemohou dostavovat na společná
setkání
… za naše členy, kteří s naším MS nejsou v kontaktu
… za našeho řádového asistenta otce Prokopa
… za farnost v Dobřanech
… za bratry v plzeňském konventu
… za farnost u Panny Marie Růžencové v Plzni
… za farnosti všech našich bratří a sester
Přejeme hojnost Božího požehnání:
Narozeniny

Tomáš Mička
Zdislava Tvrdíková
Terezie Šašková
† Vojtěch Hana
Josefa Ziková
P. Alvarez Kodeda
Inocenc Starý
P. Vojtěch Soudský
Kateřina Hyláková
† Malvína Marie Kosová
† Lucie Marta Vacková
Mannes Svejkovský
Tomáška Srbecká
P. Cyril Molnár
† Kateřina Jandová
Klára Vídeňská
Adelaida Holubová
Časné sliby
Zdislava Švarcová
29.5.1995
† Jana Růžena Krausová 29.5.1995

† Anunciáta Pirnerová IX.1949
Zdislava Prošková
IX.1949
Kněžské svěcení
P. Alvarez Kodeda
20.6.1998
P. Cyril Molnár
20.6.1998
P. Prokop Bahník
22.6.1982
P. Cyprián Suchánek 26.6.1999
P. Vojtěch Soudský
22.8.1987

† Norberta Milena Koulová VI.1941

Otilie Pánková
Monika Lhotáková
† Kateřina Jandová
Diana Váňová
P. Cyprián Suchánek
P. Alvarez Kodeda
P. Cyril Molnár

13.5.1933
13.5.1921
17.5.1927
29.5.1927
4.6.1943
30.6.1961
9.7.1954
18.7.1952
18.7.1973
25.7.1922
29.7.1925
1.8.1986
3.8.1963
3.8.1966
17.8.1931
20.8.1932
25.8.1939

VI.1941
16.6.1995
16.6.1996
16.6.1996
26.8.1995
28.8.1993
29.8.1992
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Věčné sliby
† Lucie Marta Vacková 2.6.2001
Augustin Nečas
17.7.2001
P. Prokop Bahník
8.8.1979
† Česlava Černá
8.8.1994
Zdislava Hlaváčová
8.8.1994
† Candida Chvostová 8.8.1994
† Malvína Marie Kosová 8.8.1994
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Otilie Pánková
8.8.1994
Terezie Pázralová
8.8.1994
† Anunciáta Pirnerová 8.8.1994
Zdislava Prošková
8.8.1994
Terezie Šašková
8.8.1994
† Patrik Antonín Vlasák 8.8.1994
Zdislava Tvrdíková
8.8.1994
P. Cyril Molnár
8.8.1995
P. Alvarez Kodeda
8.8.1996
P. Cyprián Suchánek 8.8.1998

† Norberta Milena Koulová 8.8.1994

Magdalena Milfortová 8.8.1994
† Albert Miroslav Němec 8.8.1994

Úmrtí
† Antonína Anna Hasmanová 8.7.1999
† Dominika Olga Krabovská VIII.1999
† Malvína Marie Kosová
13.8.1999
Svátek
† Kolumba (z Rieti) Věra Mrázová
20.5.

Inocenc Starý
† Česlava Černá

Zdislava Hlaváčová
30.5.
Zdislava Prošková
30.5.
Zdislava Švarcová
30.5.
Zdislava Tvrdíková
30.5.
† Norberta M. Koulová 6.6.
Diana Váňová
8.6.
Magdalena Milfortová 22.6.

22.6.
17.7.

Jana (z Azy) Jarmila Tyrpeklová 2.8.
† Jana (z Azy) Růžena Krausová 2.8.

† Dominika Olga Krabovská 8.8.
Mannes Svejkovský
18.8.
Jakub (z Bevagne) Brůha 23.8.
Monika Lhotáková
27.8.
Augustin Nečas
28.8.

 ZPRÁVY 
Všichni jsou srdečně zváni v srpnu na slavnost sv. otce Dominika!
Jako každoročně budeme připravovat pohoštění k této slavnosti.
Podrobnosti dohodneme počátkem srpna telefonicky, už teď nechť
Pán oplatí všem, kteří se budou podílet na přípravách ať činnou
službou nebo modlitbou!

Setkání rady 1.9. v 15:30 hod.
Příští schůzka MS bude 1.9. od 16 hod.
DOPISY - informační měsíčník laiků O.P. Vydává Laické sdružení sv. Dominika – Místní sdružení Panny
Marie Růžencové, Jiráskovo nám. 30, 301 54 Plzeň; http://pmr.op.cz; e-mail: j.horacek@centrum.cz.
Pouze pro vnitřní potřebu. Neprodejné. Odpovědný redaktor Jan Vincenc Horáček.
Příspěvky zasílejte na výše uvedené adresy. Redaktor si vyhrazuje právo příspěvky upravovat a krátit.
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